
 

 

 

 

ÖPPETHÅLLANDE KL. 6.00 - 18.00 
Våra fritidshem: Opalen, Safiren, Topasen och Rubinen. 
 

Eftersom vi samverkar morgon och kväll kan ditt barn möta personal 
från de olika avdelningarna. 
 

Topasen kl. 6.0O - 6.30 
Opalen/Topasen är tillsammans på Topasen 6.00 - 7.30,16.30 - 18.00. 
 

Rubinen samverkar med Safiren mellan kl. 6.30 - 7.00.  
7.00 öppnar Safiren. 
Mellan kl. 16.30 - 16.45 samarbetar Safiren och Rubinen. 
Därefter är alla barn på Topasen 16.45 - 18.00. 
 
 
”VIP: en” är en barngrupp för 3:or och uppåt som är inskrivna på 
Safiren och Opalen, de vistas i Färgsippans lokaler.  
Öppethållande:  
må 13.45 – 16.30  
tisdag – torsdag 14.45 -16.30  
fredag 13.45 – 16.00 
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MAT-TIDER  
 

Frukost: 7.30  
Mellanmål: Opalen/Safiren måndag-torsdag 14.45, fredag 14.15 
Rubinen 14.00 må - fred, Topasen 14.15 må - fred. 
 

Mattider vid lovdagar:  
Frukost 8.00  
Lunch 11.15  
Mellanmål 14.15   
Rubinen och Topasen äter kl. 14.00. 
 

 
 
 
Barn med specialkost! 

Föräldrar anmäler själva till köket vid sjukdom, 
ändrad tid eller vid extra ledighet. Tel. nr: 455 40. 
 
 
 
Viktigt! 

 I kapprummet finns informationstavlor där vi skriver eller sätter 
upp ett anslag som ni ska ta del av.  

 Vi är ute varje dag – det behöver finnas regnkläder/stövlar på 
fritids/skolan. 

 Gummistövlar förvaras i entrén gäller åk 1 -2 samt förskoleklass.  

 Namna alltid kläderna! 

 Hjälp ditt barn att hålla i ordning på sina kläder i hallen. 

 Meddela alltid personal när du hämtar ditt barn. 

 



FÖRSKOLE OCH FRITDS – WEBBEN 
 

 Uppdatera alltid i webben vid höstterminens start: 
schema, tel.nr, adress samt mailadress.  
Vi utgår alltid från de tider ni har anmält.  

 Inlämnat schema börjar gälla då personal godkänt det -ni får då 
ett mail från oss om detta. 

 Tillfälliga schemaändringar (ändrad tid, ledighet och sjukdom) 
meddelas av förälder på telefon, eller direkt till personal.  
Inte på Webben!  
Om schema börjar gälla med kort varsel -meddela då personalen, 
eftersom vi inte har möjlighet att öppna Webben varje dag! 
 

 
 

 
LOVDAGAR 
Vid skolans lovdagar utgår vi inte från Förskole och fritids-webben.  
Opalen och Safiren mejlar er och ni meddelar tiderna.  
Säg till om ni önskar detta i pappersform. 
Rubinen och Topasen skickar hem lappar om tider.  
 
 
 
 
 

LEKA MED KOMPIS 
Lek som innebär förändrad fritidstid ska bestämmas hemifrån och 
meddelas av föräldrar.  
Enligt GDPR får vi inte lämna ut telefonnummer. 
 

MOBILTELEFONER 
Lämnas in hos pedagog för förvaring under vistelsetiden. 
 
Personal 
 



Topasens fritidshem   Opalens fritidshem  
Carina Garpmo   Emil Lindberg  
Bonita Sällgren   Jacob Borgryd 
Arbenita Gashi     
Mairon Westerberg     
  

    
Rubinens fritidshem    Safirens fritidshem 
Birgit Åkesson   Jeanette Adolfsson  
Amanda Georgsson   Annelie Sjöström 
Monica Snöman   Shabnam Taherzadeh 
Malin Ahlberg 
Karin Israelsson    
 
     
VIP:en     
Hannah Fransén 
Malin Ahlberg  
Amanda Georgsson 

 

   
TEL NR 
Opalen: 456 58, 072 - 194 08 76  
Safiren: 456 57, 072 - 996 34 79 
 
Topasen: 450 55, 072 - 194 08 74  
Rubinen: 450 54, 072 - 194 08 75  
 

Det går bra att föräldrar talar in meddelande eller skickar sms om personal inte är 
anträffbar.  
 
Rektor Agneta Köppen: 455 37 
Expeditionen Margaretha Elmquist: 455 36 
 

 

Vi har inte alltid möjlighet att samtala med varje förälder vid lämning/hämtning.  

Men om något speciellt har inträffat hör vi av oss.  
Ni kan också maila oss: (förnamn.efternamn@nybro.se). 
Tisdagar och torsdagar kollar vi våra mail. 
 
 


